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Verwarmen 
zonder zorgen

www.woonwijzerwinkel.nl/GO

DOET U OOK MEE? 

Voor meer informatie over deze actie 
zie woonwijzerwinkel.nl/GO-VERWARMEN



Speciaal voor Goeree-Overflakkee geselecteerd

 U KUNT ZICH INSCHRIJVEN VIA 

WOONWIJZERWINKEL.NL/GO-VERWARMEN

QUICK-WINS

Quick-wins zijn zeer betaalbare stappen om mee 
te starten en echte no-brainers. Bijvoorbeeld LED 
lampen, radiatorfolie, of een radiatorventilator, 
waarmee uw radiator effectiever wordt en de 
cv-ketel naar een lagere temperatuur kan. 
Zo’n eenvoudige maatregel kan tot 25% op uw 
gasverbruik besparen!

In een geïsoleerde woning heeft u minder last 
van tocht, waardoor uw wooncomfort aanzienlijk 
beter is. Doordat de isolatie de warmte in huis 
houdt, hoeft er in de winter minder gestookt te 
worden en gaat uw energierekening omlaag. 
Isolatie is een betaalbare oplossing, met een 
korte terugverdientijd. Spouwmuurisolatie heeft 
een terugverdientijd van slechts vijf jaar.

Vanaf* 
€3.200 ,- 

Besparing per jaar**

€180,-

Vanaf*

€16,- /m2

Besparing per jaar**

€220,-

Vanaf*

€55,-  p.st. 

*indicatieprijs incl. montage en btw, maar excl. eventuele situatieafhankelijke meerkosten.   ** geschatte besparing voor een gemiddeld huishouden.       

Terugverdiend na

2 jaar

Tot wel 

15% 
korting!

Vanaf* 

€6.950,-
Besparing per jaar**

€550,-

O.A: RADIATORVENTILATOREN

WONINGISOLATIE
O.A: SPOUWMUURISOLATIE

 HYBRIDE WARMTEPOMP
O.A. VENTILATIE WARMTEPOMP

 ALL- ELECTRIC WARMTEPOMP
O.A. LUCHT/WATER WARMTEPOMP

Subsidie 

€1.500,-

Subsidie 

€1.800,-

Tot wel 

15% 
korting!

Een hybride warmtepomp werkt samen met de 
cv-ketel. Met een besparing van 30-50% op uw 
gasverbruik is dat een prima tussenstap richting 
gasloos wonen en zeer betaalbaar ten opzichte 
van de all-electric oplossing. 
Een hybride warmtepomp kan de warmte uit de 
buitenlucht of ventilatielucht halen. 

Heeft u een goed geïsoleerde woning? Dan kan 
een all-electric warmtepomp op een milieu-
vriendelijke manier zorgen voor het verwarmen 
en koelen van de woning en warm tapwater. 
All-electric warmtepompen gebruiken de buiten-
lucht of bodemwarmte als bron en zijn daarmee 
een duurzaam alternatief voor een combiketel 
op gas. 



Dinsdag 13 november
Woensdag 14 november
Donderdag 15 november
Donderdag 15 november
Vrijdag 16 november 

13:00 - 19:00 uur
13:00 - 19:00 uur
10:00 - 13:00 uur 
14:00 - 18:00 uur
13:00 - 18:00 uur 

10:00 - 18:00 uur 

DERDE RONDE   campagnetour WoonWijzerWagen

Goedereede, markt
Stellendam, parkeerterrein Haegse Huus
Herkingen, parkeerterrein Haven
Den Bommel, parkeerterrein Kade
Ooltgensplaat, parkeerterrein ‘t Centrum

Middelharnis, Plein Diekhuus
Afsluiting campagne
Zaterdag 17 november 

Duurzaam wonen is zo gedaan met de WoonWijzerWinkel 
en met deze inkoopactie wordt het nog makkelijker!

Minder betalen, meer comfort
Met energiebesparende maatregelen heeft u een 
lagere energierekening en meer wooncomfort.

Beste prijs/kwaliteit verhouding
Wij onderhandelen bij aanbieders een scherpe prijs 
en staan garant voor een zorgeloze uitvoering.

Samen met uw buren besparen
Hoe meer mensen er mee doen, hoe hoger de korting. 
Voordeel voor iedereen tot wel 20%!

Aanbiedingen voor elke woning
In welk jaartal uw huis ook gebouwd is, voor ieder 
woningtype en situatie is een passende oplossing.

GRATIS 
WARMTEPOMPADVIES?

Laat uw woning gratis 
controleren (t.w.v. €69,-)
en doe mee met de derde
collectiviteitsactie verwarmen!

DE VOORDELEN OP EEN RIJ


